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 (1ملحق رقم )
 

للجنة الشؤون  التكميليالتقرير 

 املالية واالقتصادية

بشأن مشروع قانون باعتماد 

امليزانية العامة للدولة للسنتني 

، املرافق 2014و 2013املاليتني 

( لسنة 76للمرسوم امللكي رقم )

2012 
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 م2013يونيو  10التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون املالية واالقتصادية التكميليالتقرير 

بشأن مشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 
 2012( لسنة 76، املرافق للمرسوم امللكي رقم )2014و 2013

 التشريعي الثالثفصل ال –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 :مقدمــــــة

/ ص ل م ق /  786،  بم جااااخ اب راااا خ   اااام م3192ماااا     91بتاااا     

األستاذ علي بن صالح الصالح ئا   ابمجسا  ىبا   ص حخ ابمع بي  ح ل(، أ2د2ف

م را   قراا ن قرااا مللرا الار اش ب ر ن بجنة ابشؤ ن ابم ب ة  اال تصا د ة نخا ة مان 

، الماافق للماس م الملكري 2014  2013للد لة للساتين الماليتين باعتماد الميزااية العامة 

بمن  شات   د اخات   ىااداد تر  ا  بشاتن  متامناي    أن ابسجناة  ( لساة 76اقم ) 2012

 .بع ا  اس  ابمجس  ابم   
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 : إلااءات الللاة -أ لا 

 : قامت الللاة باإللااءات التالية ،لتافيذ التكليف المذك ا أعاله

 في:تدا خت ابسجنة   ا  مجس  ابن اخ بشتن مش  ع ابر ن ن ابمذك    (1)

 م.3192م     33االجتم ع اب  م   ابعش  ن بت      -

 م.3192م     37 ابعش  ن بت      ابخ د االجتم ع  -

 م.3192م     31 ابعش  ن بت      ابخ بعاالجتم ع  -

 م3192  ن    91االجتم ع ابث من  ابعش  ن بت      -

 

ابسجنة اسا   ا ا  مجسا  ابنا اخ ب صا ص مشا  ع ابرا ن ن ابماذك    ارسعت (2)

  م فر ت .

 

ا   : لاةلـــــالاأي  -ثاايا

 

ب ر ن م را   قراا ن باعتمراد الميزاايرة قرااا مللرا الار اش ن  شت ابسجنة 

، الماافرق للماسر م الملكري اقرم 2014  2013العامة للد لرة للسراتين المراليتين 

ح ث تّم اختع اض  جه ت ابنظا  ابتاي دا ت ح با  مان  بال  ، 2012( لساة 76)

،  ممثساااي  ةا ل ابم ب اااة،  كمااا  اختتنخااات ابسجناااة بااا أن ابمختشااا   أااااا ل ابسجناااة

 . ابر ن ني بشؤ ن ابسج ن  ابمختش   اال تص دن  ابم بي ب بمجس 

مشررو   لقررار مجلرا النروا     بعد دراستها لاللجنة مرة أخرى  وتؤكد
ن السلطة التنفيذيرة  مكأخير في إقرار الميزانية العامة للدولة لن يأن أي ت ؛القانون

ننرا  إ حير  يخدم االقتصاد الوطني  ولنمن تمويل برامجها ومشاريعها التنموية، 
واحًدا لتجاوز التحديات االقتصادية والسياسية التري   امطالبون جميعا بالوقوف صًف

االقتصاد الوطني، في ظل وجود التحديات والظرروف الصرعبة المحليرة    تواجه 
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، مرا يعنري   م3102مضي ستة أشهر على السنة الماليرة  خاصة بعد ، ةواإلقليمي
 .ل إمكانية إنجازها في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليهاؤتضا

 

فيهرا   وتؤكد اللجنة أن المطال  التي تقدم بها مجلا النوا ؛ قد شراركتهم 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية وطالبت بها أمام السلطة التنفيذية في االجتماعات 

متقاعرد فري   ، وكذلك منح زيادة لكرل  روات  القطا  العامالمشتركة، مثل زيادة 
، وضرورة االتفاق على ضوابط ومعايير عالوة الغالء في القطاعين العام والخاص

ماليرن   301التاسعة )المستحدثة( والمقردر برر    حدود المبلغ المذكور في المادة
 دينار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود.

 

وعلى الرغم من أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلرى  
إال أنها وبعد دراسة مستفيضة لمشرو  الميزانية تررى  ؛ زيادة روات  المواطنين
هذه القرارات يج  أن تحدده المصرلحة العامرة والقروانين    اللجنة أن اتخاذ مثل 

 والتشريعات.

أن الوضع المالي للمملكة والتقارير الدولية خاصرة الصرادرة عرن    كما 
 ،االقتصرادية  البيئرة صندوق النقد الدولي تؤكد أهمية تبني خطوات قادمة لتحسين 

ا يروفر هامًشر   لمصاريف المتكررة بماوالدفع بخطط إعادة توجيه الدعم وترشيد ا
أكبر يحد من العجز المالي، خاصة مع تذبذ  أسعار النفط وعدم استقرارها،  امالًي

 واعتماد المملكة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
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وتجدر اإلشارة إلى أن قرار اللجنة بشأن مشرو  القانون قد جاء متوافًقرا  
عرد التوافرق مرع    مع قرار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلا النروا ، ب 

 الحكومة الموقرة في االجتماعات المشتركة، وذلك على النحو التالي:

 

 أواًل: اإليرادات:

إضافة إيرادات االتفاق مع الحكومة الموقرة في االجتماعات المشتركة على  -0
للسنة الماليرة   01،111،111وزارة البلديات والتخطيط العمراني والبالغة 

 .إلى الميزانية العامة 3102مالية للسنة ال 01،111،111و 3102

إدراج إيرادات معهد البحررين للتردري    االتفاق مع الحكومة الموقرة على  -3
 ضمن إيرادات وزارة التربية والتعليم.

 

 ثانًيا: المصروفات:

ُيصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة تم االتفاق مع الحكومة على أن  -0
)عالوة  لدعم األسر محدودة الدخل 3102و 3102للدولة للسنتين الماليتين 

)مائتان وعشررة ماليرين دينرار( منره      301،111،111، والبالغ الغالء(
 الماليرة  3102سرنة  لدينار )مائة وخمسة ماليين دينار( ل 010،111،111

 التالية:، وذلك وفًقا للضوابط والمعايير 3102وبذات المبلغ للسنة المالية 

 (211 - 1) د ن   211ال  ة د د س  ان بكل  خ األخ ل  د ن    911

 (611-219) د ن   611بكل  خ األخ ل ال  ة د د س  ان  د ن   61

ا 01 - 619) د ن   9111بكل  خ األخ ل ال  ة د د س  ان  د ن   

9111) 
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على أن يصرف المبلغ لدعم األسر محدودة الدخل )عالوة الغالء( ابتداء من 
.3102يناير  0  

تعديل عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بحي  تبلغ الميزانية المقدرة فري   -3
مبلررغ  3102و  3102مشرررو  اعتمرراد الميزانيررة للسررنتين المرراليتين 

)مائة وسبعة وخمسين مليوًنا وسبعمائة وسبعة وخمسرين   007،707،700
 دناه:أ، على النحو المبين في الجدول (دينارألًفا 

 
 دينار الراتب التقاعديعالوة مختلفة حسب 

 العدد الفئة
 العالوة
 الحالية

 الزيادة
 العالوة

 المقترحة

 جمالي الميزانيةإ

2013 2014 

الراتب التقاعدي 
 قلأدينار ف 077

35,392 75 75 150 63,705,600 66,890,880 

كثر أالراتب التقاعدي 
وحتى  077من 

 دينار 0077

8,833 75 50 125 13,249,500 13,911,975 

 80,802,855 76,955,100 - - - 44,225 المجموع

ينراير   0على أن يصرف مبلغ عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ابتداء من 
3102.  

فيمرا يتعلرق بالمصرروفات     تمت الموافقة على طلبات السلطة التشرريعية  -2
 ، والمتمثلة في:المتكررة 

 

 التعديالت المقترحة بالدينار البحريني

 البيان الرقم
3102 3102 

 المصروفات المتكررة

 24,42777, 20,32777, مجلس النواب 0

 027702777 092777, مجلس الشورى 3

 4,2,7,2777 4,29002777المعيشة مستوى عالوة تحسين  2
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 للمتقاعدين

 
مجموع التعديل من قبل السلطة 

 التشريعية
4020302777 072,032777 

 0207,2777 0230,2777 االحتياطي% في حساب 2 

2 
جملة الطلبات المقدمة من 

 السلطة التشريعية 
4020792777 0020,02777 

 

فيمرا يتعلرق   تم  االتفاق على التعديالت المقترحة من الحكومرة المروقرة    -2
 كما هو موضح في الجدول اآلتي:بالمصروفات المتكررة 

    
 دينار

 2014 2013 المالحظات الموضوع الرقم

1 

مكتب النائب 

األول لرئيس 

 مجلس الوزراء

 2,000,000 2,000,000 الميزانية التشغيلية

2 
وزارة التربية 

 والتعليم

إدراج ميزانية اضافية لمعهد البحرين 

 ضمن الميزانية العامة للدولة
3,000,000 3,000,000 

3 

 وزارة العدل

والشؤون 

اإلسالمية 

 واألوقاف

مقر معهد الدراسات القضائية  تأجير

 والقانونية
176,000 176,000 

4 
المؤسسة 

 الخيرية الملكية
 2,520,000 2,520,000 يتام والمطلقاتدعم مشاريع كفالة األ

5 

وزارة الدولة 

لشئون 

 االتصاالت

( ,0نشاء الوزارة بموجب المرسوم رقم )إ

 ,70,لسنة 
300,000 300,000 

6 
المحكمة 

 الدستورية

استضافة مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس 

 الدستورية العربية
121,000 0 

7 
هيئة الكهرباء 

 والماء

مشتريات انتاج الكهرباء والماء )لمحطة 

 العزل(
30,000,000 30,000,000 
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 دينار

 2014 2013 المالحظات الموضوع الرقم

8 

المؤسسة العامة 

للشباب 

 والرياضة

ندية والمراكز رفع مخصصات دعم األ

 الشبابية
2,600,000 2,600,000 

9 

هيئة فحص 

إقرارات الذمة 

 المالية

( ,3نشاء الهيئة بموجب القانون رقم )إ

 707,لسنة 
580,000 580,000 

10 
الهيئة العليا 

 عالملإل

نشاء الهيئة بموجب قررا مجلس الوزراء إ

 703,فبراير  07في جلسته 
300,000 300,000 

 700,000 700,000 دراج ميزانية اضافية لكلية العلوم الصحيةإ جامعة البحرين 11

12 

وزارة الدولة 

لشئون حقوق 

 نساناإل

إنشاء الصندوق الوطني لتعويض 

المتضررين بموجب مرسوم بقانون رقم 

 700,( لسنة 37)

1,000,000 1,000,000 

13 
المجلس االعلى 

 للصحة

إنشاء المجلس االعلى للصحة بموجب 

 703,( لسنة 0المرسوم رقم )
300,000 300,000 

14 
مساعدات 

 حكومية

مساهمة مملكة البحرين في برامج 

المساعدات الدولية المقرة من مجلس 

 الوزراء

11,405,000 0 

15 
التزامات 

 متنوعة
 5,000,000 5,000,000 مبادرة التسوية المدنية

16 
التزامات 

 متنوعة

تخصيص ميزانية لتغطية تكاليف حوار 

التوافق الوطني المرحلة الثانية ) المحور 

 السياسي(

244,000 0 

17 
التزامات 

 متنوعة

تغطية تكاليف استضافة اجتماعات  اللجان 

 التابعة لمجلس التعاون الخليجي
6,500,000 0 

18 
عالوة بدل 

 يجاراإل

ولية للحساب سد العجز في التقديرات األ

 المذكور حسب االلتزامات الفعلية
6,000,000 6,000,000 
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 دينار

 2014 2013 المالحظات الموضوع الرقم

19 

نصيب البحرين 

في مجلس 

 التعاون

ولية للحساب سد العجز في التقديرات األ

المذكور حسب اخر حصص االشتراك 

 المقرة

4,600,000 4,600,000 

31 
زيادة دعم األسر 

 محدودة الدخل
 3727772777 3727772777 

 89,076,000 107,346,000 جمالي التعديالت الموصى بهاإ 

 2,672,280 3,220,380 %(2الزيادة  في حساب االحتياطي ) 30

 91,748,000 110,566,000 جمالي الزيادة المطلوبة في ميزانية المصروفات المتكررةإ 

 

 

المتفق عليها مع الحك مةالمصا فات المتكااة تفاصيل التعديالت على   

2014  2013الحك مية للساتين الماليتين حسش ال زااات  اللهات    

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة المقترحةالتعديالت  صليةاالعتمادات األ

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

1,006,487,000  1,076,797,000  2,951,000  2,951,000  1,009,438,000  1,079,748,000  

  

 األول لرئيس مجلس الوزراءمكتب النائب 

0  0  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  

  

 مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

0  0  195,000  195,000  195,000  195,000  

  

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 )شئون العدل(

12,618,000  12,618,000  176,000  176,000  12,794,000  12,794,000  

  

 المجلس األعلى للقضاء

7,700,000  7,700,000  580,000  580,000  8,280,000  8,280,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة المقترحةالتعديالت  صليةاالعتمادات األ

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 قطاع الخدمات االجتماعية

616,772,000  626,772,000  7,400,000  7,400,000  624,172,000  634,172,000  

  

 وزارة التربية والتعليم

318,600,000  323,600,000  6,500,000  6,500,000  325,100,000  330,100,000  

  

 وزارة الصحــــة

215,612,000  220,612,000  (1,700,000) (1,700,000) 213,912,000  218,912,000  

  

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

10,493,000  10,493,000  2,600,000  2,600,000  13,093,000  13,093,000  

  

 قطاع البنية األساسيــة

415,148,000  415,158,000  300,000  300,000  415,448,000  415,458,000  

  

 وزير الدولة لشئون االتصاالت

0  0  300,000  300,000  300,000  300,000  

  

 الميزانيات التحويليــــــة

714,657,000  748,188,000  142,432,000  128,698,000  857,089,000  876,886,000  

  

 المحكمة الدستورية

2,240,000  2,240,000  121,000  0  2,361,000  2,240,000  

  

 جامعة البحرين

42,878,000  42,878,000  2,400,000  2,400,000  45,278,000  45,278,000  

  

 مجلس الشورى

7,963,000  7,963,000  659,000  1,007,000  8,622,000  8,970,000  

  

 معهد البحرين للتدريب

3,500,000  3,500,000  (3,500,000) (3,500,000) 0  0  

  

 المؤسسة الخيرية الملكية

1,880,000  1,880,000  2,520,000  2,520,000  4,400,000  4,400,000  

  

 مجلس النواب

8,280,000  8,280,000  2,123,000  2,464,000  10,403,000  10,744,000  

  

 الهيئة العليا لألعالم

0  0  300,000  300,000  300,000  300,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة المقترحةالتعديالت  صليةاالعتمادات األ

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 المجلس االعلى للصحة

0  0  300,000  300,000  300,000  300,000  

  

 الصندوق الوطني لتعويض المتضررين

0  0  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

  

 إشراف وزارة الماليةحسابات تحت 

475,767,000  507,003,000  136,509,000  122,207,000  612,276,000  629,210,000  

  

 نصيب البحرين في مجلس التعاون

2,800,000  2,800,000  4,600,000  4,600,000  7,400,000  7,400,000  

  

 مساعدات حكومية

3,000,000  3,000,000  11,405,000  0  14,405,000  3,000,000  

  

اشتراكات ومساهمات في منظمات األمم 

 المتحدة

1,900,000  1,900,000  750,000  750,000  2,650,000  2,650,000  

  

 نظمة التقاعدوأدعم برامج  

50,500,000  50,500,000  (34,000,000) (34,000,000) 16,500,000  16,500,000  

  

 المعيشة للمتقاعدينعالوة تحسين مستوى 

    76,955,000  80,802,000  76,955,000  80,802,000  

  

 للوزارات والجهات الحكومية أخرى تقديرات

82,917,000  114,153,000  41,549,000  34,805,000  124,466,000  148,958,000  

  

 سر محدودة الدخلألدعم ا

75,000,000  75,000,000   30,000,000  30,000,000 105,000,000  105,000,000  

  

برنامج التعاون الوطني مع مكتب األمم المتحدة 

 اإلنمائي

750,000  750,000  (750,000) (750,000) 0  0  

  

 ) عالوة اإليجار( اإلسكاندعم برنامج 

34,000,000  34,000,000  6,000,000  6,000,000  40,000,000  40,000,000  

 



88 

 

علرى  مع الحكومة الموقرة فيما يتعلق بمصرروفات المشراريع   تم االتفاق  -0
 التعديالت المقترحة من الحكومة كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 2014 2013 المالحظات الموضوع الرقم

1 
مكتب النائب األول لرئيس 

 مجلس الوزراء
 3,000,000 3,000,000 تكاليف البرامج التطويرية

 النواب والشورىمجلسي  2
مليون  01إنشاء المجلا الوطني بتكلفة إجمالية 

 دينار
2,000,000 15,000,000 

 0 1,000,000 تطوير جزر حوار مشاريع غير مصنفة 3

   7,500,000 تكاليف االنارة لحلبة البحرين الدولية للسيارات  شغالوزارة األ 4

5 
المؤسسة العامة للشباب 

 والرياضة
شبابية ومالع  بتكلفة اجمالية إنشاء مراكز 

 مليون دينار 3797
3,000,000 3,000,000 

 21,000,000 16,500,000 جمالي تعديل ميزانية المشاريع إ 

 

 

 1121 - 1122ميزانية إجمالي المصروفات مقارنة مع 
 (بالدينار البحرينيالعامة ) الميزانيةحسبما تم االتفاق عليه مع الحكومة في مشروع 

 

 2014 2013 2012 2011 البيان

مجمو  المصروفات 
 المتكررة

2,585,477,000  2,666,615,000 3,052,592,000 3,156,743,000 

 551,000,000 571,500,000 885,000,000  635,000,000 مصروفات المشاريع
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 3,707,743,000 3,624,092,000 3,551,615,000  3,220,477,000 إجمالي المصروفات

 (702,223,000) (322,311,000) (1,028,585,000) (925,096,000) الوفر/ العجز

 

 

 
 

 )مليون دينار( تأثير العجز في الميزانية على الدين العام بعد إجراء التعديالت المتفق عليها
 

 1122عام  1122عام  
 412101 2214 الدين العام في أول السنة

 42202 12201 العجز المتوقع في الميزانية
 442105 412101 الدين العام في آخر العام

 GDP 2505% 4101%نسبة الدين العام من الـ
 

ولكل ذلك فإن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية تدعو مجلا الشورى إلى 
الموافقة على مشرو  قانون باعتماد الميزانية العامة للدولرة للسرنتين المراليتين    

 .  3102و 3102

 

 

ا  اختياا مقااي الم ض   األصلي  الحتياطي: -ثالثا

   

، اتفرت ابسجنة اس   ( من ابالئحة ابدا س ة بمجس  ابش  ى 21ىام ال  بنص ابم دل ) 

 ا ت    كل من:

ا أصليـاا.   الدكت ا عبدالعزيز حسن أبل .1  مقااا

ا.  األستاذ خالد حسين المسقطي .2 ا احتياطيا  مقااا
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ا  ت صية الللاة: -اابعا

ت صي الللاة بالم افقة على قااا للاة ال ؤ ن المالية  القتصادية بمللا ال  اى ب ر ن   -

، الماافرق 2014  2013م ا   قراا ن باعتمراد الميزاايرة العامرة للد لرة للسراتين المراليتين 

،  ذلك على الاح  التالي: 2012( لساة 76للماس م الملكي اقم )

ا   قاا ن باعتماد الميزااية العامة للد لة للساتين الم افقة من حيث المبدأ على م  .1

 .2012( لساة 67، الماافق للماس م الملكي اقم )2014 2013الماليتين 

 الم افقة على م اد م ا   القاا ن  كما  ادت تفصيالا في اللد ل المافق . .2

 

 

 

  األما معا ض على المللا الم قا لتخاذ الالزم،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 اجلداول املرفقة:

 
 

 الميزانية العامة بعد التعديالت:

 (2جدول رقم )

   2014   2013إلمالي اإلياادات  المصا فات العامة بعد التعديالت المتفق عليها مع الحك مة للساتين الماليتين 

 اإلياادات:

 البيان

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 
 التعديل التعديل

 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

إجمالي إيرادات 

 النفط والغاز
3,305,934,600 3,385,796,000 0 0 3,305,934,600 3,385,796,000 

احتياطي 

 االجيال القادمة
(21,000,000) (21,000,000) 0 0 (21,000,000) (21,000,000) 
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دعم مبيعات 

منتجات النفط 

والغاز في 

 السوق المحلي

(878,334,600) (960,596,000) 0 0 (878,334,600) (960,596,000) 

صافي إيرادات 

 النفط والغاز
2,406,600,000 2,404,200,000 

  
2,406,600,000 2,404,200,000 

اإليرادات غير 

 النفطية
343,692,000 348,505,000 3,000,000 3,000,000 346,692,000 351,505,000 

 37,600,000 37,600,000 0 0 37,600,000 37,600,000 اإلعانات

إجمالي 

 اإليرادات
2,787,892,000 2,790,305,000 3,000,000 3,000,000 2,790,892,000 2,793,305,000 
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 المصا فات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2لد ل اقم )

اإلياادات  تفاصيل 

 البيان

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 
 التعديل التعديل

 اعتماد

Budget 

 اعتماد

Budget 

 2,495,965,000 2,391,814,000 106,109,000 120,255,000 2,389,856,000 2,271,559,000 المصروفات المتكررة

 660,778,000 660,778,000 37,420,000 37,420,000 623,358,000 623,358,000 الدعم الحكومي المباشر

 3,156,743,000 3,052,592,000 143,529,000 157,675,000 3,013,214,000 2,894,917,000 مجموع المصروفات المتكررة

 551,000,000 571,500,000 21,000,000 16,500,000 530,000,000 555,000,000 مصروفات المشاريع

 3,707,743,000 3,624,092,000 164,529,000 174,175,000 3,543,214,000 3,449,917,000 إجمالي المصروفات

        

 (914,438,000) (833,200,000) (161,529,000) (171,175,000) (752,909,000) (662,025,000) الوفر / )العجز(
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 الحك مة العامة بعد التعديالت المتفق عليها مع

 2014  2013حسش ال زااات  اللهات الحك مية للساتين الماليتين 

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة األصلية 

 2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 البيان
 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 2,404,200,000 2,406,600,000 0 0 2,404,200,000 2,406,600,000 قطاع النفط والغاز

 1,958,138,000 1,987,430,900 0 0 1,958,138,000 1,987,430,900 صافي إيرادات النفط والغاز

 431,476,500 405,350,400 0 0 431,476,500 405,350,400 صافي إيرادات الغاز

 14,585,500 13,818,700 0 0 14,585,500 13,818,700 الضرائب والرسوم النفطية

 170,350,000 169,420,000 0 0 170,350,000 169,420,000 قطاع اإلدارة العامة

 34,600,000 33,922,000 0 0 34,600,000 33,922,000 وزارة الداخلية

 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
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 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة األصلية 

 2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 البيان
 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 1,877,000 1,876,000 0 0 1,877,000 1,876,000 وزارة الخارجية

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

 واألوقاف )شؤون العدل(
9,248,000 9,498,000 0 0 9,248,000 9,498,000 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

 واألوقاف )الشؤون اإلسالمية(
10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 

 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 ديوان الخدمة المدنية

الجهاز المركزي للمعلومات 

 واالتصاالت
1,503,000 1,503,000 0 0 1,503,000 1,503,000 

 11,365,000 11,364,000 0 0 11,365,000 11,364,000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

 111,487,000 111,487,000 0 0 111,487,000 111,487,000 شؤون الجمارك

 30,073,000 29,721,000 3,000,000 3,000,000 27,073,000 26,721,000 قطاع الخدمات االجتماعية
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 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة األصلية 

 2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 البيان
 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 3,198,000 3,219,000 3,000,000 3,000,000 198,000 219,000 وزارة التربية والتعليم

 14,925,000 14,750,000 0 0 14,925,000 14,750,000 وزارة الصحة

 2,188,000 2,126,000 0 0 2,188,000 2,126,000 وزارة العمل

المؤسسة العامة للشباب 

 والرياضة
35,500 35,500 0 0 35,500 35,500 

 12,500 12,500 0 0 12,500 12,500 وزارة التنمية االجتماعية

 1,144,000 1,074,000 0 0 1,144,000 1,074,000 هيئة شؤون اإلعالم

 8,570,000 8,504,000 0 0 8,570,000 8,504,000 وزارة الثقافة

 8,437,000 8,284,000 0 0 8,437,000 8,284,000 قطاع الخدمات االقتصادية

 8,434,000 8,282,000 0 0 8,434,000 8,282,000 وزارة الصناعة والتجارة
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 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة األصلية 

 2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 البيان
 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 3,000 2,000 0 0 3,000 2,000 وزارة المالية

 37,911,000 35,836,000 0 0 37,911,000 35,836,000 قطاع البنية األساسية

اإلسكانوزارة   29,000 30,000 0 0 29,000 30,000 

 393,000 393,000 0 0 393,000 393,000 وزارة األشغال

 37,488,000 35,414,000 0 0 37,488,000 35,414,000 وزارة المواصالت

 909,000 849,000 0 0 909,000 849,000 الميزانيات المتنوعة

وزارة شؤون البلديات والتخطيط 

 العمراني
330,000 330,000 0 0 330,000 330,000 

 579,000 519,000 0 0 579,000 519,000 المجلس األعلى للبيئة

 2,715,000 1,472,000 0 0 2,715,000 1,472,000 الميزانيات التحويلية



18 

 

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة األصلية 

 2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 البيان
 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 المحكمة الدستورية

 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 هيئة الحكومة اإللكترونية

 12,000 12,000 0 0 12,000 12,000 مجلس التنمية االقتصادية

 919,000 823,000 0 0 919,000 823,000 معهد البحرين لإلدارة العامة

 1,680,000 533,000 0 0 1,680,000 533,000 معرض البحرين الدولي للطيران

حسابات تحت إشراف وزارة 

 المالية
138,710,000 138,710,000 0 0 138,710,000 138,710,000 

 37,600,000 37,600,000 0 0 37,600,000 37,600,000 اإلعانات

عوائد الحكومة من هيئة تنظيم 

 االتصاالت
10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 
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 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة األصلية 

 2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 البيان
 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

عوائد الشركة القابضة للنفط 

 والغاز
56,400,000 56,400,000 0 0 56,400,000 56,400,000 

حصة الحكومة من رسوم هيئة 

 تنظيم سوق العمل
25,650,000 25,650,000 0 0 25,650,000 25,650,000 

 9,060,000 9,060,000 0 0 9,060,000 9,060,000 إيرادات متنوعة

 2,793,305,000 2,790,892,000 3,000,000 3,000,000 2,790,305,000 2,787,892,000 اإلجمالي
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 (3لد ل اقم )

تفاصيل المصا فات المتكااة المتفق عليها مع الحك مة   

2014  2013حسش ال زااات  اللهات الحك مية للساتين الماليتين    

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 قطاع اإلدارة العامـــــــــة

1,006,487,000  1,076,797,000  2,951,000  2,951,000  1,009,438,000  1,079,748,000  

  

 ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

18,151,000  18,151,000  0  0  18,151,000  18,151,000  

  

 األول لرئيس مجلس الوزراءمكتب النائب 

0  0  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  

  

 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

1,000,000  1,000,000      1,000,000  1,000,000  

  

 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

748,000  748,000      748,000  748,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 السمو الملكي رئيس الوزراءنائب صاحب 

1,175,000  1,175,000      1,175,000  1,175,000  

  

 نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

600,000  600,000      600,000  600,000  

  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء

0  0  195,000  195,000  195,000  195,000  

  

الملكي رئيس  مستشار صاحب السمو

 الوزراء

141,000  141,000      141,000  141,000  

  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون اإلقتصادية

126,000  126,000      126,000  126,000  

  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون األمنية

135,000  135,000      135,000  135,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

مستشار صاحب السمو الملكي رئيس 

 الوزراء للشئون الصناعية والنفطية

126,000  126,000      126,000  126,000  

  

 وزير الدولة لشئون المتابعة

359,000  359,000      359,000  359,000  

  

 وزارة الدفــــاع

464,970,000  501,980,000      464,970,000  501,980,000  

  

 مستشفى الملك حمد الجامعي

35,000,000  38,000,000      35,000,000  38,000,000  

  

 األمانة العامة لمجلس الدفاع األعلى

288,000  288,000      288,000  288,000  

  

 وزارة الداخلية

330,000,000  355,000,000      330,000,000  355,000,000  

  

 جهاز األمن الوطني

25,000,000  27,300,000      25,000,000  27,300,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني

2,375,000  2,375,000      2,375,000  2,375,000  

  

 وزارة الخارجيــة

30,246,000  30,246,000      30,246,000  30,246,000  

  

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 العدل()شئون 

12,618,000  12,618,000  176,000  176,000  12,794,000  12,794,000  

  

 المجلس األعلى للقضاء

7,700,000  7,700,000  580,000  580,000  8,280,000  8,280,000  

  

 الحرس الوطني

34,200,000  37,200,000      34,200,000  37,200,000  

  

 وزارة شئون مجلس الوزراء 

1,684,000  1,684,000      1,684,000  1,684,000  

  

 ديوان الخدمة المدنية

5,085,000  5,085,000      5,085,000  5,085,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 الجهاز المركزي للمعلومات واالتصاالت

8,725,000  8,725,000      8,725,000  8,725,000  

  

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

 اإلسالمية( )الشئون

4,000,000  4,000,000      4,000,000  4,000,000  

  

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري

6,030,000  6,030,000      6,030,000  6,030,000  

  

 شئون الجمارك

16,005,000  16,005,000      16,005,000  16,005,000  

  

 قطاع الخدمات االجتماعية

616,772,000  626,772,000  7,400,000  7,400,000  624,172,000  634,172,000  

  

 وزارة التربية والتعليم

318,600,000  323,600,000  6,500,000  6,500,000  325,100,000  330,100,000  

  

 وزارة الصحــــة

215,612,000  220,612,000  (1,700,000) (1,700,000) 213,912,000  218,912,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 وزارة العمل 

6,067,000  6,067,000      6,067,000  6,067,000  

  

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة

10,493,000  10,493,000  2,600,000  2,600,000  13,093,000  13,093,000  

  

 وزارة التنمية االجتماعية

24,000,000  24,000,000      24,000,000  24,000,000  

  

 الدولة لشئون اإلعالم وزارة

300,000  300,000      300,000  300,000  

  

 وزارة شئون حقوق اإلنسان

2,000,000  2,000,000  0  0  2,000,000  2,000,000  

  

 هيئة شئون اإلعالم

19,154,000  19,154,000      19,154,000  19,154,000  

  

 وزارة الثقافة

7,535,000  7,535,000      7,535,000  7,535,000  
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 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب 

 والرياضة

13,011,000  13,011,000      13,011,000  13,011,000  

  

 قطاع الخدمات االقتصاديـة

22,713,000  22,713,000  0  0  22,713,000  22,713,000  

  

 وزارة الصناعة والتجارة 

11,723,000  11,723,000      11,723,000  11,723,000  

  

 الهيئة الوطنية للنفط والغاز

2,652,000  2,652,000      2,652,000  2,652,000  

  

 وزارة المالية 

8,338,000  8,338,000      8,338,000  8,338,000  

  

 قطاع البنية األساسيــة

415,148,000  415,158,000  300,000  300,000  415,448,000  415,458,000  

  

 وزارة اإلسكان

5,000,000  5,000,000      5,000,000  5,000,000  



916 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء

300,000  300,000      300,000  300,000  

  

 وزارة األشغال

29,938,000  29,938,000      29,938,000  29,938,000  

  

 هيئة الكهرباء والمــــاء

350,000,000  350,000,000  0  0  350,000,000  350,000,000  

  

 وزارة المواصالت

29,910,000  29,920,000      29,910,000  29,920,000  

  

 وزير الدولة لشئون االتصاالت

0  0  300,000  300,000  300,000  300,000  

  

 الميزانيات المتنوعــــــــة

34,822,000  35,822,000  0  0  34,822,000  35,822,000  

  

 وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

11,744,000  11,744,000      11,744,000  11,744,000  



918 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

1,452,000  1,452,000      1,452,000  1,452,000  

  

 المجلس األعلى للبيئة

4,428,000  4,428,000      4,428,000  4,428,000  

  

مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي 

 للقلب

14,700,000  15,700,000      14,700,000  15,700,000  

  

 وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

1,450,000  1,450,000      1,450,000  1,450,000  

  

 مجلس المناقصات والمزايدات

1,048,000  1,048,000      1,048,000  1,048,000  

  

 الميزانيات التحويليــــــة

714,657,000  748,188,000  142,432,000  128,698,000  857,089,000  876,886,000  

  

 المجالس البلدية

612,000  612,000      612,000  612,000  



911 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 المحكمة الدستورية

2,240,000  2,240,000  121,000  0  2,361,000  2,240,000  

  

 صندوق النفقة 

250,000  250,000      250,000  250,000  

  

 غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

1,500,000  1,500,000      1,500,000  1,500,000  

  

 هيئة الحكومة اإللكترونية

4,072,000  4,072,000      4,072,000  4,072,000  

  

والخدمات  الهيئة الوطنية لتنظيم المهن

 الصحية

1,500,000  1,500,000      1,500,000  1,500,000  

  

 األوقاف السنية

2,700,000  2,700,000      2,700,000  2,700,000  

  

 األوقاف الجعفرية

2,700,000  2,700,000      2,700,000  2,700,000  



991 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 بورصة البحرين

2,000,000  2,000,000      2,000,000  2,000,000  

  

 جامعة البحرين

42,878,000  42,878,000  2,400,000  2,400,000  45,278,000  45,278,000  

  

 كلية المعلمين )جامعة البحرين(

6,000,000  6,000,000      6,000,000  6,000,000  

  

 بوليتكنك البحرين 

13,100,000  13,100,000      13,100,000  13,100,000  

  

الهيئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة 

 التعليم والتدريب

5,400,000  5,400,000      5,400,000  5,400,000  

  

 إعانة المواد الغذائية

67,000,000  67,000,000      67,000,000  67,000,000  

  

 بيت القرآن

76,000  76,000      76,000  76,000  



999 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 مجلس الشورى

7,963,000  7,963,000  659,000  1,007,000  8,622,000  8,970,000  

  

 المحافظات

5,000,000  5,000,000      5,000,000  5,000,000  

  

 المجلس األعلى للشئون االسالمية

3,284,000  3,284,000      3,284,000  3,284,000  

  

 ديوان الرقابة المالية واإلدارية

5,145,000  5,400,000      5,145,000  5,400,000  

  

 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

1,000,000  1,000,000      1,000,000  1,000,000  

  

 معهد البحرين للتدريب

3,500,000  3,500,000  (3,500,000) (3,500,000) 0  0  

  

 جائزة عيسى لخدمة االنسانية

1,000,000  1,000,000      1,000,000  1,000,000  



993 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 مركز عيسى الثقافي

1,500,000  1,500,000      1,500,000  1,500,000  

  

 مجلس التنمية األقتصادية

6,300,000  6,300,000      6,300,000  6,300,000  

  

 هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات

750,000  750,000      750,000  750,000  

  

 المؤسسة الخيرية الملكية

1,880,000  1,880,000  2,520,000  2,520,000  4,400,000  4,400,000  

  

 مجلس النواب

8,280,000  8,280,000  2,123,000  2,464,000  10,403,000  10,744,000  

  

 معهد البحرين للتنمية السياسية

1,500,000  1,500,000      1,500,000  1,500,000  

  

 هيئة تنظيم سوق العمل

7,000,000  7,000,000      7,000,000  7,000,000  



992 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 صندوق الضمان اإلجتماعي

26,000,000  26,000,000      26,000,000  26,000,000  

  

 معهد البحرين لإلدارة العامة

2,000,000  2,000,000      2,000,000  2,000,000  

  

 معرض البحرين الدولي للطيران

1,260,000  3,300,000      1,260,000  3,300,000  

  

مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 

 والدولية والطاقة

1,500,000  1,500,000      1,500,000  1,500,000  

  

 بدالة انترنت البحرين

2,000,000  2,000,000      2,000,000  2,000,000  

  

 الهيئة العليا لألعالم

0  0  300,000  300,000  300,000  300,000  

  

 المجلس االعلى للصحة

0  0  300,000  300,000  300,000  300,000  



998 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 الصندوق الوطني لتعويض المتضررين

0  0  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  

  

 حسابات تحت إشراف وزارة المالية

475,767,000  507,003,000  136,509,000  122,207,000  612,276,000  629,210,000  

  

 فوائد الديـن الحكومي

180,000,000  180,000,000      180,000,000  180,000,000  

  

 نصيب البحرين في مجلس التعاون

2,800,000  2,800,000  4,600,000  4,600,000  7,400,000  7,400,000  

  

 مساعدات حكومية

3,000,000  3,000,000  11,405,000  0  14,405,000  3,000,000  

  

 حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة التقاعد

800,000  800,000      800,000  800,000  

  

إشتراكات ومساهمات في منظمات األمم 

 المتحدة

1,900,000  1,900,000  750,000  750,000  2,650,000  2,650,000  



990 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 إلتزامات متنوعة

8,500,000  8,500,000  0  0  8,500,000  8,500,000  

  

 دعم برامج وانظمة التقاعد 

50,500,000  50,500,000  (34,000,000) (34,000,000) 16,500,000  16,500,000  

  

 عالوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين

    76,955,000  80,802,000  76,955,000  80,802,000  

  

للوزارات والجهات تقديرات اخرى 

 الحكومية

82,917,000  114,153,000  41,549,000  34,805,000  124,466,000  148,958,000  

  

 دعم االسر محدودة الدخل

75,000,000  75,000,000   30,000,000  30,000,000 105,000,000  105,000,000  

  

 تمويل األخطار 

600,000  600,000      600,000  600,000  

  

برنامج التعاون الوطني مع مكتب األمم 

 المتحدة االنمائي

750,000  750,000  (750,000) (750,000) 0  0  



997 

 

 البيــــان

 االعتمادات المعدلة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

 اعتماد 

Budget 

  

 برامج التقاعد المبكر  

14,000,000  14,000,000      14,000,000  14,000,000  

  

 حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل

17,000,000  17,000,000      17,000,000  17,000,000  

  

 دعم برنامج االسكان ) عالوة اإليجار(

34,000,000  34,000,000  6,000,000  6,000,000  40,000,000  40,000,000  

  

دعم برنامج االسكان ) تخفيض االقساط 

 االسكانية(

4,000,000  4,000,000      4,000,000  4,000,000  

  

 المجموع

2,810,599,000  2,925,450,000  153,083,000  139,349,000  2,963,682,000  3,064,799,000  

  

 حساب اإلحتياطي

84,318,000  87,764,000  4,592,000  4,180,000  88,910,000  91,944,000  

  

 اإلجمالي

2,894,917,000  3,013,214,000  157,675,000  143,529,000  3,052,592,000  3,156,743,000  



996 

 

 

 (3ملحق لد ل اقم )

 2014   2013بيااات الدعم الحك مي المبا ا المتفق عليه مع الحك مة للساتين الماليتين 

  BD دينار

  

  BD دينار

  

 االعتمادات المقترحة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014     2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 
    

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

هيئة الكهرباء 

 والمــــاء
350,000,000  350,000,000  0  0  350,000,000  350,000,000  

  45,278,000  45,278,000  2,400,000  2,400,000  42,878,000  42,878,000 جامعة البحرين

كلية المعلمين )جامعة 

 البحرين(
6,000,000  6,000,000      6,000,000  6,000,000  

  13,100,000  13,100,000      13,100,000  13,100,000 بوليتكنك البحرين 



998 

 

  BD دينار

  

  BD دينار

  

 االعتمادات المقترحة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014     2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 
    

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

  67,000,000  67,000,000      67,000,000  67,000,000 إعانة المواد الغذائية

معهد البحرين 

 للتدريب
3,500,000  3,500,000  (3,500,000) (3,500,000) 0  0  

الملكية المؤسسة 

 الخيرية
1,880,000  1,880,000  2,520,000  2,520,000  4,400,000  4,400,000  

صندوق الضمان 

 اإلجتماعي
26,000,000  26,000,000      26,000,000  26,000,000  

دعم برنامج االسكان 

 )عالوة اإليجار(
34,000,000  34,000,000  6,000,000  6,000,000  40,000,000  40,000,000  

دعم برنامج االسكان 

)تخفيض االقساط 

 االسكانية(

4,000,000  4,000,000      4,000,000  4,000,000  

  105,000,000  105,000,000 30,000,000  30,000,000   75,000,000  75,000,000دعم االسر محدودة 
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  BD دينار

  

  BD دينار

  

 االعتمادات المقترحة التعديالت المقترحة االعتمادات االصلية

2013 2014     2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 
    

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 الدخل

  660,778,000  660,778,000  37,420,000  37,420,000  623,358,000  623,358,000 اإلجمالــي

 

 

 

 (4لد ل اقم )

 مصا فات الم اايع المتفق عليها مع الحك مة

 2014   2013حسش ال زااات  اللهات الحك مية للساتين الماليتين 

 

االعتمادات 

 االصلية

التعديالت 

 المقترحة
 المقترحة

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 



931 

 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

قطاع اإلدارة 

 العامـــــــــة
62,923,000 58,758,000 3,000,000 3,000,000 65,923,000 61,758,000 

 30,000,000 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 وزارة الداخلية

مكتب النائب األول 

لرئيس مجلس 

 الوزراء

0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 وزارة الخارجيــة

وزارة العدل 

والشئون اإلسالمية 

واألوقاف )شئون 

 العدل(

1,150,000 950,000 0 0 1,150,000 950,000 

 7,000,000 7,000,000     7,000,000 7,000,000 الحرس الوطني

ديوان الخدمة 

 المدنية
1,000,000 1,000,000     1,000,000 1,000,000 

الجهاز المركزي 

للمعلومات 
4,804,000 4,508,000     4,804,000 4,508,000 



939 

 

 

االعتمادات 

 االصلية

التعديالت 

 المقترحة
 المقترحة

  

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 واالتصاالت

وزارة العدل 

والشئون اإلسالمية 

واألوقاف )الشئون 

 اإلسالمية(

800,000 800,000     800,000 800,000 

جهاز المساحة 

 والتسجيل العقاري
3,373,000 1,500,000     3,373,000 1,500,000 

 1,000,000 2,796,000     1,000,000 2,796,000 شئون الجمارك

مستشفى الملك 

 حمد الجامعي
10,000,000 10,000,000     10,000,000 10,000,000 

قطاع الخدمات 

 االجتماعية
62,352,000 52,426,000 3,000,000 3,000,000 65,352,000 55,426,000 



933 

 

 

االعتمادات 

 االصلية

التعديالت 

 المقترحة
 المقترحة

  

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

وزارة التربية 

 والتعليم
12,002,000 12,052,000     12,002,000 12,052,000 

 13,053,000 12,866,000     13,053,000 12,866,000 وزارة الصحــــة

 200,000 216,000     200,000 216,000 وزارة العمل

المؤسسة العامة 

 للشباب والرياضة
11,400,000 6,502,000 3,000,000 3,000,000 14,400,000 9,502,000 

وزارة التنمية 

 االجتماعية
1,765,000 522,000     1,765,000 522,000 

 9,600,000 9,862,000     9,600,000 9,862,000 هيئة شئون اإلعالم

 10,497,000 14,241,000     10,497,000 14,241,000 وزارة الثقافة
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االعتمادات 

 االصلية

التعديالت 

 المقترحة
 المقترحة

  

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

قطاع الخدمات 

 االقتصاديـة
15,213,000 15,501,000 0 0 15,213,000 15,501,000 

وزارة الصناعة 

 والتجارة 
8,213,000 8,501,000     8,213,000 8,501,000 

 7,000,000 7,000,000     7,000,000 7,000,000 وزارة المالية

قطاع البنية 

 األساسيــــــة
223,132,000 226,845,000 7,500,000 0 230,632,000 226,845,000 

 120,000,000 120,000,000     120,000,000 120,000,000 وزارة اإلسكان

 98,705,000 102,242,000 0 7,500,000 98,705,000 94,742,000 وزارة األشغال

 8,140,000 8,390,000     8,140,000 8,390,000 وزارة المواصالت
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االعتمادات 

 االصلية

التعديالت 

 المقترحة
 المقترحة

  

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

الميزانيات 

 المتنوعــــــــــة
13,760,000 16,350,000 0 0 13,760,000 16,350,000 

وزارة شئون 

البلديات والتخطيط 

 العمراني

12,910,000 15,000,000     12,910,000 15,000,000 

المجلس األعلى 

 للبيئة
650,000 1,150,000     650,000 1,150,000 

مجلس المناقصات 

 والمزايدات
200,000 200,000     200,000 200,000 

الميزانيات 

 التحويليــــــة
177,620,000 160,120,000 3,000,000 15,000,000 180,620,000 175,120,000 

 4,000,000 4,000,000     4,000,000 4,000,000 جامعة البحرين



930 

 

 

االعتمادات 

 االصلية

التعديالت 

 المقترحة
 المقترحة

  

2013 2014 

2013 2014 

2013 2014 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

 االعتماد

Budget 

 االعتماد 

Budget 

المجلس األعلى 

 للشئون اإلسالمية
1,620,000 1,620,000     1,620,000 1,620,000 

مجلس التنمية 

 اإلقتصادية
13,000,000 13,000,000     13,000,000 13,000,000 

هيئة الحكومة 

 اإللكترونية
8,000,000 8,000,000     8,000,000 8,000,000 

شركة طيران 

 الخليج
95,000,000 75,000,000     95,000,000 75,000,000 

المشاريع 

الراسمالية 

 المصنفة

56,000,000 58,500,000 3,000,000 15,000,000 59,000,000 73,500,000 

  555,000,000 530,000,000 16,500,000 21,000,000 571,500,000 551,000,000 
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 (5لد ل اقم )

 إياادات  مصا فات البلديات المتفق عليها مع الحك مة

 2014   2013حسش ال زااات  اللهات الحك مية للساتين الماليتين 

 ديااا

 البيان
2013 2014 

 العتماد بعد التفاق مع الحك مة العتماد بعد التفاق مع الحك مة

 60،000،000 60،000،000 إياادات البلديات

 60،000،000 60،000،000 مصا فات البلديات
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 :3103 لسنة( 67) رقم امللكي للمرسوم املرافق ،3102و 3102 املاليتني للسنتني للدولة العامة امليزانية باعتماد قانون مشروع

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 

 ملة        خليفةة  آل عيسى بن محد حنن
 .البحرين مملكة
 الدستور، على االطالع بعد
 لسةنة ( 01) رقةم  بقانون املرسوم وعلى
 وتعديالته، التنمية، سندات بإصدار 0766
 باملرسةوم  الصةادر  البلديات قانون وعلى
 املعةدل  ، 3110 لسنة( 21) رقم بقانون
 ، 3117 لسنة( 23) رقم بالقانون

 الديباجة
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

باملوافقة على إعةاة  صةغا ة ةاجا ةة    
 مشروع القانون على النحو التايل:

 ملة        خليفةة  آل عيسى بن محد حنن
 .البحرين مملكة
 الدستور، على االطالع بعد
 لسةنة ( 01) رقةم  بقانون املرسوم وعلى
 وتعديالته، التنمية، سندات بإصدار 0766
 باملرسةوم  الصةادر  البلديات قانون وعلى
 املعةدل  ، 3110 لسنة( 21) رقم بقانون
 ، 3117 لسنة( 23) رقم بالقانون

 الديباجة
 
 
 

ى آل خليفة    مل  مملكة حنن محد بن عيس
 البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
( لسةنة  51بقةانون رمة)    وعلى املرسوم 

 بإصدار سندات التنمغة، وتعداالته، 5711
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لسةنة ( 27) رقةم  بقانون املرسوم وعلى
 وتعديالته، العامة، امليزانية بشأن 3113
 3117 لسةنة ( 33) رقم القانون وعلى
 القادمة، لألجيال االحتياطي بشأن
 القانون النواب وجملس الشورى جملس أقر
 :وأصدرناه عليه صدقنا وقد نصه، اآليت

 لسةنة ( 27) رقةم  بقانون املرسوم وعلى
 وتعديالته، العامة، امليزانية بشأن 3113
 3117 لسةنة ( 33) رقم القانون وعلى
 القادمة، لألجيال االحتياطي بشأن
 القانون النواب وجملس الشورى جملس أقر
 :وأصدرناه عليه صدقنا وقد نصه، اآليت

 
( لسةنة  97وعلى املرسوم بقةانون رمة)    

 بشأن املغزانغة العامة، وتعداالته، 2002
بشأن  2002( لسنة 22وعلى القانون رم)  

 االحتغاطي لأل غال القاةمة،
أمر جملس الشورى وجملس النواب القةانون  

 ا علغه وأصدرناه:اآليت نصه، ومد صدمن

 املادة األوىل
 
 
 

 السةنت   مغزانغةة  يف الدولة إاراةات ُتقدر
 مبجلةة   2052و 2059 املةةالغت 

 ة األوىلاملاد
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

 املةاة  علةى  باملوافقة على إعاة  صغا ة 
 النحو التايل:

 السةنت   مغزانغةة  يف الدولة إاراةات ُتقدر
 مبجلةة   2052و 2059 املةةالغت 

 املادة األوىل
 
 
 

ُتقدر إاراةات الدولةة يف مغزانغةة السةنت     
مبجلةةةة   2052و 2059املةةةةالغت  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

( ةانار  مخسة ملغارات 1،122،571،000 
ومائة وسجعة  ملغونًا ومخسمائة وأربعة ومثان 

 السةنة  نصغب اكون ةانار( ، وتسع  ألف
( 2،170،272،000مجلة     2059املالغة 

 وتسةع  ملغونةاً   وسجعمائة ةانار  ملغاران
 ونصغب ومثامنائة واثن  وتسع  ألف ةانار(،

 مجلةةة  2052املالغةةةة  السةةةنة
 ( ةانةار   ملغةاران  2،179،901،000 

وثالمثائةة   ملغونةاً  وثالثة وتسع  وسجعمائة
رممي  للجدول  وفقًا ةانار(، ومخسة آالف

 .القانون هلذا املرافق  (2( و  5 

( ةانار  مخسة ملغارات 1،122،571،000 
ومائة وسجعة  ملغونًا ومخسمائة وأربعة ومثان 

 السةنة  نصغب اكون ةانار( ، وتسع  ألف
( 2،170،272،000مجلة     2059املالغة 

 وتسةع  ملغونةاً   وسجعمائة ةانار  ملغاران
 ونصغب ومثامنائة واثن  وتسع  ألف ةانار(،

 مجلةةة  2052املالغةةةة  السةةةنة
 ( ةانةار   ملغةاران  2،179،901،000 

وثالمثائةة   ملغونةاً  وثالثة وتسع  وسجعمائة
رممي  للجدول  وفقًا ةانار(، ومخسة آالف

 .القانون هلذا املرافق  (2( و  5 

( ةانار  مخسة ملغارات 1،112،571،000 
ومخسمائة ومثانغة وسجع  ملغوًنا ومائة وسجعة 
وتسع  ألف ةانار(، اكون نصةغب السةنة   

( 2،121،272،000مجلة     2059املالغة 
ةانار  ملغاران وسجعمائة وسجعة ومثان  ملغوًنا 
ومثامنائة واثن  وتسع  ألف ةانار(، ونصغب 

مجلةةة   2052السةةةنة املالغةةةة  
( ةانةةار  ملغةةاران 2،170،901،000 

وسجعمائة وتسع  ملغوًنا وثالمثائة ومخسةة  
( 5آالف ةانار(، وفًقا للجةدول  رممةي    

 ( املرافق  هلذا القانون.2و 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 

 
 مغزانغة يف للدولة اإلمجالغة املصروفات ُتقدر

مبجلةة   2052و 2059املةةالغت   السةةنت 
 ملغارات ( ةانار  سجعة1،995،291،000 

ومثامنائةة  ملغونةًا   وثالمثائة وواحد وثالث 
 نصةغب  اكون ةانار(، ألف ومخسة وثالث 

 مجلةةة  2059املالغةةةة  السةةةنة
ملغارات  ( ةانار  ثالثة9،222،072،000 

واثةن    ملغونةًا   وستمائة وأربعة وعشران
 املالغةة  السنة ونصغب ةانار(، وتسع  ألف

 ( ةانار 9،101،129،000مجل    2052

 املادة الثانية
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

 بإعاة  صغا ة هذ املاة  على النحو التايل:

 مغزانغة يف للدولة اإلمجالغة املصروفات ُتقدر
مبجلةة   2052و 2059املةةالغت   السةةنت 

 ملغارات ( ةانار  سجعة1،995،291،000 
ومثامنائةة  ملغونةًا   وثالمثائة وواحد وثالث 

 نصةغب  اكون ةانار(، ألف ومخسة وثالث 
 مجلةةة  2059املالغةةةة  السةةةنة

ملغارات  ( ةانار  ثالثة9،222،072،000 
واثةن    ملغونةًا   وستمائة وأربعة وعشران

 املالغةة  السنة ونصغب ةانار(، وتسع  ألف
 ( ةانار 9،101،129،000مجل    2052

 املادة الثانية
 

ُتقدر املصروفات اإلمجالغة للدولة يف مغزانغةة  
مبجلةة   2052و 2059السةةنت  املةةالغت  

( ةانار  ستة ملغارات 2،779،595،000 
وتسعمائة وثالثة وتسع  ملغوًنا ومائة وواحد 
وثالث  ألف ةانار(، اكون نصةغب السةنة   

( 9،227،751،000مجلة     2059املالغة 
ة وتسةعة  ةانار  ثالثة ملغةارات وأربعمائة  

وأربع  ملغوًنا وتسعمائة وسجعة عشر ألةف  
مجلة    2052ةانار(، ونصغب السنة املالغة 

( ةانار  ثالثة ملغارات 9،129،252،000 
ومخسمائة وثالثة وأربع  ملغوًنةا ومائتةان   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 وسجعمائة وسةجعة مالاة     ثالثة ملغارات
 وفقًا ةانار(، وثالثة وأربع  ألف وسجعمائة
 .القانون هلذا فقاملرا (5رم)   للجدول

 وسجعمائة وسةجعة مالاة     ثالثة ملغارات
 وفقًا ةانار(، وثالثة وأربع  ألف وسجعمائة
 .القانون هلذا املرافق (5رم)   للجدول

وأربعة عشر ألف ةانار(، وفًقا للجدول رم) 
 ( املرافق هلذا القانون.5 

 املادة الثالثة
 
 

 مغزانغة يف للدولة املتكرر  روفاتاملص ُتقدر
 مبجلة   2052و 2059املةالغت    السةنت  

 ملغارات ( ةانار  ستة2،207،991،000 
ومخسةة   وثالمثائةة  ومائتان وتسعة مالا 

 السةنة  نصغب اكون ةانار(، وثالث  ألف
( 9،012،172،000مجلة     2059 املالغة

 ملغوناًًً ومخس  واثن ةانار  ثالثة ملغارات 

 املادة الثالثة
االتفاق مع احلكومةة  توصي اللجنة بعد  -

 بإعاة  صغا ة هذ املاة  على النحو التايل:

 مغزانغة يف للدولة املتكرر  املصروفات ُتقدر
 مبجلة   2052و 2059املةالغت    السةنت  

 ملغارات ( ةانار  ستة2،207،991،000 
ومخسةة   وثالمثائةة  ومائتان وتسعة مالا 

 السةنة  نصغب اكون ةانار(، وثالث  ألف
( 9،012،172،000مجلة     2059 املالغة

 ملغوناًًً ومخس  واثن ةانار  ثالثة ملغارات 

 املادة الثالثة
 
 

ُتقدر املصروفات املتكرر  للدولة يف مغزانغةة  
مبجلةة   2052و 2059السةةنت  املةةالغت  

( ةانار  مخسة ملغارات 1،702،595،000 
وتسعمائة ومثانغة مالا  ومائة وواحد وثالث  
ألف ةانار(، اكون نصةغب السةنة املالغةة    

( ةانةار  2،272،751،000مجل    2059
  ملغوًنةا   ملغاران ومثامنائة وأربعة وتسةع 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ةانةار(،  واثن  وتسع  ألةف  ومخسمائة
   مجلة   2052 املالغةة   السةنة  ونصةغب 

 ( ةانار  ثالثة ملغارات9،512،129،000 
وثالثة  وسجعمائةملغونًا  ومخس  وستةومائة 

رممةي   للجدول  وفقًا ةانار(، وأربع  ألف
 .القانون هلذا ( املرافق 9( و  5 

 ةانةار(،  واثن  وتسع  ألةف  ومخسمائة
   مجلة   2052 املالغةة   السةنة  ونصةغب 

 ( ةانار  ثالثة ملغارات9،512،129،000 
وثالثة  وسجعمائةملغونًا  ومخس  وستةومائة 

رممةي   للجدول  وفقًا ةانار(، وأربع  ألف
 .القانون هلذا ( املرافق 9( و  5 

وسجعة عشر ألف ةانار(، ونصغب السنة املالغة 
( ةانةار  9،059،252،000مجل    2052

 ثالثة ملغارات وثالثة عشر ملغوًنا ومائتةان  
وأربعة عشر ألف ةانار(، وفًقةا للجةدول    

 ( املرافق  هلذا القانون.9( و 5رممي  

 املادة الرابعة
 
 

 مغزانغةة  يف للدولة املشاراع مصروفات ُتقدر
مبجلة    2052و 2059املةالغت    السةنت  

( ةانار  ملغار ومائةة  5،522،100،000 
 واثن  وعشران ملغونًا ومخسةمائة ألةف   

 املادة الرابعة
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

 بإعاة  صغا ة هذ املاة  على النحو التايل:

 مغزانغةة  يف للدولة املشاراع مصروفات ُتقدر
مبجلة    2052و 2059املةالغت    السةنت  

( ةانار  ملغار ومائةة  5،522،100،000 
 واثن  وعشران ملغونًا ومخسةمائة ألةف   

 املادة الرابعة
 
 

ُتقدر مصروفات املشاراع للدولة يف مغزانغةة  
مبجلةة   2052و 2059السةةنت  املةةالغت  

( ةانار  ملغار ومخسة 5،021،000،000 
ومثان  ملغون ةانار(، اكون نصغب السةنة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 2059 املالغةة  السنة نصغب اكون ةانار(،
( ةانار  مخسةمائة  115،100،000مجل   

 ةانار(، وواحد وسجع  ملغونًا ومخسمائة ألف
  مجلة   2052 املالغةة  السةنة  ونصةغب 

( ةانار  مخسمائة وواحد 115،000،000 
رممي  للجدول  وفقًا ومخسون ملغون ةانار(،

 .القانون هلذا ( املرافق 2( و  5 
 

 2059 املالغةة  السنة نصغب اكون ةانار(،
( ةانار  مخسةمائة  115،100،000مجل   

 ةانار(، وواحد وسجع  ملغونًا ومخسمائة ألف
  مجلة   2052 املالغةة  السةنة  ونصةغب 

ةانار  مخسمائة وواحد ( 115،000،000 
رممي  للجدول  وفقًا ومخسون ملغون ةانار(،

 .القانون هلذا ( املرافق 2( و  5 
 

( ةانار 111،000،000مجل    2059املالغة 
 مخسمائة ومخسة ومخس  ملغون ةانةار(،  

مجلةة   2052ونصةةغب السةةنة املالغةةة 
( ةانار  مخسمائة ومخسة 190،000،000 

ومخس  ملغون ةانار(، ونصغب السنة املالغة 
( ةانةةار 190،000،000مجلةة    2052

 مخسمائة وثالث  ملغةون ةانةار(، وفًقةا    
( املةرافق  هلةذا   2( و 5للجدول  رممي  

 القانون.
 املادة اخلامسة
 
 

 إىل الةنف   إاراةات من امُلحولة املجال  ُتقدر

 املادة اخلامسة
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

 بإعاة  صغا ة هذ املاة  على النحو التايل:

 إىل الةنف   إاراةات من امُلحولة املجال  ُتقدر

 املادة اخلامسة
 
 

ُتقدر املجال  امُلحولة من إاراةات الةنف  إىل  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 يف للدولة القاةمة األ غال احتغاطي حساب
  2052و 2059 املةالغت   السةنت   مغزانغة
 وأربع  ( ةانار  اثن 22،000،000مبجل   
 املالغةة  السةنة  نصغب اكون ةانار(، ملغون
( ةانةةار 25،000،000مجلةة     2059
 املجل  وبذات ةانار(، ملغون وعشران  واحد
( 5وفقًا للجدول رمة)    2052املالغة  للسنة

 . القانوناملرافق هلذا 

 يف للدولة القاةمة األ غال احتغاطي حساب
  2052و 2059 املةالغت   السةنت   مغزانغة
 وأربع  ( ةانار  اثن 22،000،000مبجل   
 املالغةة  السةنة  نصغب اكون ةانار(، ملغون
( ةانةةار 25،000،000مجلةة     2059
 املجل  وبذات ةانار(، ملغون وعشران  واحد
( 5وفقًا للجدول رمة)    2052املالغة  للسنة

 . القانوناملرافق هلذا 
 

حساب احتغاطي األ غال القاةمة للدولةة يف  
مبجل   2052و 2059مغزانغة السنت  املالغت  

( ةانار  اثةن  وأربعة    22،000،000 
ملغون ةانار(، اكون نصغب السةنة املالغةة   

( ةانةةار 25،000،000مجلةة     2059
بذات املجل   واحد وعشران ملغون ةانار(، و

 .2052للسنة املالغة 

 املادة السادسة
 
 

 املالغت  للسنت  الدولة مغزانغة يف العجز ُاقدر

 املادة السادسة
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

 بإعاة  صغا ة هذ املاة  على النحو التايل:

 املالغت  للسنت  الدولة مغزانغة يف العجز ُاقدر

 املادة السادسة
 
 

ُاقدر العجز يف مغزانغة الدولة للسنت  املالغت  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 مبجلةةةةة  2052و 2059
( ةانةةار  ملغةةار  5،121،292،000 

 وسةتمائة ملغونةًا   وسجعمائة وسجعة وأربع 
 نصةغب  اكون ومثانغة وثالث  ألف ةانار(،

مجلةةة    2059 املالغةةةة السةةةنة
وثالثةة  ( ةانار  مثامنائة 299،200،000 

 ونصغب ألف ةانار(، ومائيتملغونًا  وثالث 
( 752،292،000مجل    2052 املالغة السنة

 وأربعمائةملغونًا  تسعمائة وأربعة عشرةانار  
 للجةدول  وفقًا ومثانغة وثالث  ألف ةانار(،

 ُاغطى أن على القانون، هلذا املرافق (5رم)  
 املالغةة  املؤسسةات  من باالمتراض العجز

 .واإلسالمغة العربغة والصناةاق

 مبجلةةةةة  2052و 2059
( ةانةةار  ملغةةار  5،121،292،000 

 وسةتمائة ملغونةًا   وسجعمائة وسجعة وأربع 
 نصةغب  اكون ومثانغة وثالث  ألف ةانار(،

مجلةةة    2059 املالغةةةة السةةةنة
وثالثةة  ( ةانار  مثامنائة 299،200،000 

 ونصغب ألف ةانار(، ومائيتملغونًا  وثالث 
( 752،292،000مجل    2052 املالغة السنة

 وأربعمائةملغونًا  تسعمائة وأربعة عشرةانار  
 للجةدول  وفقًا ومثانغة وثالث  ألف ةانار(،

 ُاغطى أن على القانون، هلذا املرافق (5رم)  
 املالغةة  املؤسسةات  مةن  باالمتراض العجز

 .واإلسالمغة العربغة والصناةاق

مبجلةةةةةةةةةة   2052و 2059
ملغةةار  ( ةانةةار  5،252،792،000 

وأربعمائة وأربعة عشر ملغوًنةا وتسةعمائة   
وأربعة وثالث  ألف ةانار(، اكون نصةغب  

( 222،021،000مجل    2059السنة املالغة 
ةانار  ستمائة وأثن  وست  ملغوًنا ومخسةة  
وعشران ألف ةانار(، ونصغب السنة املالغةة  

( ةانةةار 112،707،000مجلةة    2052
ًنا وتسةعمائة   سجعمائة واثن  ومخس  ملغو

( 5وتسعة آالف ةانار، وفًقا للجدول رم)  
املرافق هلذا القانون، على أن ُاغطةى العجةز   
باالمتراض من املؤسسات املالغة والصةناةاق  

 العربغة واإلسالمغة.
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 املادة السابعة
 اجلةدول  يف الوارة  اإلاراةات مجغع ُتستوىف
 لألنظمةة  طجقًا القانون هلذا ( املرافق2رم)  
  .العمومي للحساب مجغعها وُتدفع املالغة،

 املادة السابعة
 

 دون تعديل
 

 املادة السابعة
ُتستوىف مجغع اإلاراةات الوارة  يف اجلةدول  

( املرافق هلذا القانون طجقا لألنظمةة  2رم)  
 املالغة، وُتدفع مجغعها للحساب العمومي.

 
 املادة الثامنة

رممةي   اجلدول  يف الوارة  النفقات ُتصرف
 وفةق  القةانون  هلةذا  املرافق  (2( و  9 

 وال هبا، اخلاصة والتعلغمات املغزانغة تقسغمات
 له ُخصص ما  ري يف االعتماة استعمال جيوز
 االعتمةاة  جياوز مبا بالصرف أمر إصدار أو

 لةه  لغس مصروف بأي االرتجاط أو املقرر،
 .املغزانغة يف اعتماة

 املادة الثامنة
 دون تعديل

 
 
 

 املادة الثامنة
ُتصرف النفقات الوارة  يف اجلدول  رممةي  

( املرافق  هلةذا القةانون وفةق    2( و 9 
تقسغمات املغزانغة والتعلغمات اخلاصة هبا، وال 
جيوز استعمال االعتماة يف  ري ما ُخصص له 
أو إصدار أمر بالصرف مبا جياوز االعتمةاة  
املقرر، أو االرتجاط بأي مصروف لغس لةه  

 ة يف املغزانغة.اعتما
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 املادة التاسعة 
 
 
 

 العامة امليزانية ضمن املقدر املبلغ ُيصرف
 3102و 3102 املاليتني للسنتني للدولة
 والبالغ الدخل، حمدودة األسر لدعم

 ماليني وعشرة مائتان) 301،111،111
 مائة) دينار 011،111،111 منه( دينار
 3102املالية  لسنةل( دينار ماليني ومخسة
 وذل  ،3102 املالية للسنة املبلغ وبذات
 بني عليها املتفق واملعايري للضوابط وفًقا

 يتجاوز ال ومبا التشريعية والسلطة احلكومة

 املادة التاسعة )املستحدثة(
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

على إضافة هذه املاة  واكون نصها على 
 النحو التايل:

 العامة امليزانية ضمن املقدر املبلغ ُيصرف
 3102و 3102 املاليتني للسنتني للدولة
 والبالغ الدخل، حمدودة األسر لدعم

 ماليني وعشرة مائتان) 301،111،111
 مائة) دينار 011،111،111 منه( دينار
 3102املالية  لسنةل( دينار ماليني ومخسة
 وذل  ،3102 املالية للسنة املبلغ وبذات
 بني عليها املتفق واملعايري للضوابط وفًقا

 يتجاوز ال ومبا التشريعية والسلطة احلكومة
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 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 .املذكور املبلغ .املذكور املبلغ
 املادة العاشرة

 العامة امليزانية ضمن املقدر املبلغ ُيصرف
 3102و 3102 املاليتني للسنتني للدولة

 لعالوة حتسني مستوى املعيشة للمتقاعدين،
 مائة وسبعة) 016،616،111 والبالغ

ومخسني مليوًنا وسبعمائة وسبعة ومخسني 
 دينار 67،711،111 منه( ألف دينار

ستة وسبعني مليوًنا وتسعمائة ومخسة )
 3102 املالية سنةلل( ومخسني ألف دينار

دينار  )مثانني  31،313،111ومببلغ 
مليوًنا ومثان مائة واثنني ألف دينار( للسنة 

 املادة العاشرة )مستحدثة(
 العامة امليزانية ضمن املقدر املبلغ ُيصرف
 3102و 3102 املاليتني للسنتني للدولة

 لعالوة حتسني مستوى املعيشة للمتقاعدين،
مائة وسبعة ) 016،616،111 والبالغ

ومخسني ومخسني مليوًنا وسبعمائة وسبعة 
 دينار 67،711،111 منه( ألف دينار

ستة وسبعني مليوًنا وتسعمائة ومخسة )
 3102 املالية سنةلل( ومخسني ألف دينار

دينار  )مثانني  31،313،111ومببلغ 
مليوًنا ومثان مائة واثنني ألف دينار( للسنة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 .3102املالية 
 عليها املتفق ايريواملع للضوابط وفًقا وذل 
 .التشريعية والسلطة احلكومة بني

 

 .3102املالية 
 عليها املتفق واملعايري للضوابط وفًقا وذل 
 .التشريعية السلطةو احلكومة بني

 
 املادة احلادية عشرة

 
 
 

املغزانغات املعتمد   الجلداات يف إاراةات ُتقدر
 2052و 2059 املالغت  للسنت  للجلداات

( ةانار  مائة 520،000،000  مبجل 
وعشران ملغون ةانار(، اكون نصغب السنة 

( ةانار   20،000،000مجل    2059املالغة 

 املادة احلادية عشرة )مستحدثة(
توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -

على إضافة هذه املاة  واكون نصها على 
 النحو التايل:

املغزانغات املعتمد   الجلداات يف إاراةات ُتقدر
 2052و 2059 املةالغت   للسنت  للجلداات
( ةانةةار  مائةةة 520،000،000  مبجلةة 

وعشران ملغون ةانار(، اكون نصغب السةنة  
( ةانار   20،000،000مجل    2059املالغة 
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 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وبذات املجل  للسنة املالغة ست  ملغون ةانار(، 
، وُتقدر املصروفات اإلمجالغة للجلداات 2052

 للسنت  املغزانغات املعتمد  للجلداات يف
 مبجل  2052و 2059 املالغت 

( ةانار   مائة وعشران 520،000،000 
ملغون ةانار(، اكون نصغب السنة املالغة 

ست    ( ةانار20،000،000مجل    2059
وبذات املجل  للسنة املالغة  ملغون ةانار(،

( 1للجدول رم)   ، وذلك وفقًا2052
القانون، وتنفذ مغزانغة الجلداات  هلذا املرافق

 وفقًا ألحكام مانون الجلداات.
 
 

ست  ملغون ةانار(، وبذات املجل  للسنة املالغة 
اإلمجالغة للجلداات ، وُتقدر املصروفات 2052

 للسةنت   املغزانغات املعتمد  للجلةداات  يف
 مبجلةة  2052و 2059 املةةالغت 

( ةانار   مائة وعشةران  520،000،000 
ملغون ةانار(، اكون نصغب السةنة املالغةة   

ست    ( ةانار20،000،000مجل    2059
ملغون ةانار(، وبذات املجل  للسةنة املالغةة   

( 1ل رمة)   للجةدو  ، وذلك وفقًا2052
ات القانون، وتنفذ مغزانغة الجلةدا  هلذا املرافق

 .وفقًا ألحكام مانون الجلداات
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 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية عشرة
 
 

 بتوزاع املغزانغة تنفغذ أثناء املالغة، وزار ُاخّول
( ةانةار  مةائت    219،222،000مجل   

ربعةة  أربعمائةة و أوثالثة وسجع  ملغونًا و
 حساب ضمن وعشران ألف ةانار( املرصوة

 احلكومغة واجلهات للوزارات أخرى تقدارات
 املالغت  للسنت  املتكرر  املصروفات مبغزانغة

 واجلهات الوزارات على ، وذلك املذكورت 
 املالغةة  السنة نصغب اكون حبغث احلكومغة،
( ةانار  مائة 522،222،000مجل    2059

ربعمائةة وسةتة   أوأربعة وعشران ملغونًا و

املادة التاسعة املادة الثانية عشرة بعد إعادة 
 الترقيم

توصي اللجنة بعد االتفاق مع احلكومةة   -
 بإعاة  صغا ة هذ املاة  على النحو التايل:

 بتوزاع املغزانغة تنفغذ أثناء املالغة، وزار ُاخّول
( ةانةار  مةائت    219،222،000مجل   

ربعةة  أو ربعمائةة أوثالثة وسجع  ملغونًا و
 حساب ضمن وعشران ألف ةانار( املرصوة

 احلكومغة واجلهات للوزارات أخرى تقدارات
 املالغت  للسنت  املتكرر  املصروفات مبغزانغة

 واجلهات الوزارات على ، وذلك املذكورت 
 املالغةة  السنة نصغب اكون حبغث احلكومغة،
( ةانار  مائة 522،222،000مجل    2059

 املادة التاسعة
 
 

ُاخّول وزار املالغة، أثناء تنفغذ املغزانغة بتوزاع 
( ةانار  مائة وسجعة 571،010،000مجل   

وتسع  ملغون وسجع  ألف ةانار( املرصوة 
ضمن حساب تقدارات أخةرى للةوزارات   

ات واجلهات احلكومغةة مبغزانغةة املصةروف   
املتكرر  للسنت  املالغت  املذكورت  وذلةك  
على الوزارات واجلهات احلكومغة، حبغةث  

مجلة    2059اكون نصغب السةنة املالغةة   
( ةانار  اثنان ومثان  ملغوًنا 22،751،000 

وتسعمائة وسجعة عشر ألف ةانار(، ونصغب 
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 املالغةة  السنة ونصغب ةانار(، وست  ألف
( ةانار  مائة 522،712،000مجل    2052

ومثانغة وأربع  ملغونةًا وتسةعمائة ومثانغةة    
 إبةال   الوزار وعلى ةانار(، ألف ومخس 
 الشورى وجملس النواب وجملس الوزراء جملس

 التعةداالت  وإ راء املجال ، هذه بتوزاعات
 وفقةاً  املتكةرر   املغزانغة أرمام على الالزمة
 .لذلك

ربعمائةة وسةتة   أملغونًا ووأربعة وعشران 
 املالغةة  السنة ونصغب ةانار(، وست  ألف

( ةانار  مائة 522،712،000مجل    2052
ومثانغة وأربع  ملغونةًا وتسةعمائة ومثانغةة    

 إبةال   الوزار وعلى ةانار(، ألف ومخس 
 الشورى وجملس النواب وجملس الوزراء جملس

 التعةداالت  وإ راء املجال ، هذه بتوزاعات
 وفقةاً  املتكةرر   املغزانغة أرمام على الالزمة
 .لذلك

( 552،519،000مجل    2052السنة املالغة 
ملغوًنا ومائة وثالثةة  ةانار  مائة وأربعة عشر 

ومخس  ألف ةانار(، وعلى الوزار إبةال   
جملس الوزراء وجملس النواب وجملس الشورى 
بتوزاعات هذه املجال ، وإ ةراء التعةداالت   
الالزمة على أرمام املغزانغة املتكةرر  وفقةا   

 لذلك.

 املادة الثالثة عشرة
 هذه لتنفغذ الالزمة التعلغمات املالغة وزار ُاصدر
 يف علغهةا  املنصوص القواعد حدوة يف املغزانغة
 .القانون هذا

املادة الثالثة عشرة بعد  –املادة العاشرة 
 إعادة الترقيم
 دون تعديل

 املادة العاشرة
ُاصدر وزار املالغة التعلغمات الالزمة لتنفغةذ  
هذه املغزانغة يف حدوة القواعةد املنصةوص   

 علغها يف هذا القانون.
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 عشرةاملادة الرابعة 
 كة   – والوزراء الوزراء جملس رئغس على
 يف وُانشر القانون، هذا تنفغذ – خيصه فغما

 .الرمسغة اجلراد 

املادة الرابعة عشرة  –املادة احلادية عشرة 
 بعد إعادة الترقيم
 دون تعديل

 املادة احلادية عشرة
 كة   – والوزراء الوزراء جملس رئغس على
 يف وُانشر القانون، هذا تنفغذ – خيصه فغما

 .الرمسغة اجلراد 
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